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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 007/2017 

 

“Concede Título Honorífico de Cidadão 

Araguaiense ao Sr. José Rodrigues Pereira” 

 

 O Presidente da Câmara Municipal de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, 

no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga 

o seguinte Decreto Legislativo. 

ART. 1º – Concede Título Honorífico de Cidadão Araguaiense ao Sr. José Rodrigues 

Pereira, em reconhecimento aos serviços prestados e relevante contribuição para o 

desenvolvimento do município de Alto Araguaia. 

ART. 2º – A Câmara Municipal estabelecerá a data para a entrega do Título 

concedido. 

ART. 3º – Este Projeto de Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário. 

 

Plenário “Alba Berigo” em, 14de setembro de 2017. 

 

 

 

 

Deusdete Teodoro de Resende 

Vereador PSB 
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JUSTIFICATIVA 

José Rodrigues Pereira conhecido como “Zé Marceneiro”, nasceu em 07 de 

julho de 1943, na cidade de Goiatuba-GO, filho do Senhor Pedro Rodrigues Correia e 

de Dona Sicundina Rodrigues Pereira, começou a trabalhar com marcenaria desde os 

seus 16 anos de idade. 

Em 1972, Seu José Rodrigues veio com a família de Maurilândia - GO, a esposa 

Dona Maria Barcelos Rodrigues e os três filhos, dois homens e uma mulher para Alto 

Araguaia. Trabalhou durante quatro anos com o Sr. Hilton Leite Velasco e outros sete 

meses com o Sr. Antônio Quintilhiano de Oliveira. Depois desse tempo trabalhou mais 

quatro anos como empregado em uma marcenaria. 

Mas em 1983, conseguiu realizar o sonho de ter seu próprio negócio numa 

cidade em pleno desenvolvimento como Alto Araguaia. Seu “Zé Marceneiro” comprou 

seus equipamentos e máquinas para abrir sua marcenaria.  

A marcenaria cresceu junto com Alto Araguaia, pois além de ser marcenaria era 

serraria também, visto que, Seu “Zé Marceneiro” fazia desde o corte da madeira, 

trabalhava a madeira até a fabricação e a finalização dos móveis.  

O pequeno negócio que prosperava ativamente logo tornou-se a Empresa José R. 

Pereira, nome fantasia Palomar Indústria e Comércio de Móveis. A Marcenaria chegou 

ao auge com vinte e oito funcionários. “Zé Marceneiro” ensinou sua profissão para 

dezoito rapazes, muitos deles já são até falecidos. Teve firma registrada de 1983 a 2008, 

ano este que se aposentou por tempo de idade.  

Um fato interessante é que sua conta no Banco do Brasil é uma das mais antigas 

do município, desde o ano de 1983, o Banco do Brasil por sua vez, foi instalado em 

Alto Araguaia no dia 15 de setembro de 1962. 

Fabricou móveis praticamente para a cidade inteira, para a família dos Salvi, Dr. 

Euzi. E em suas palavras: “ Nunca teve um criador de armário embutido igual a ele”. 

José Rodrigues Pereira ajudou Alto Araguaia a se desenvolver, gerou empregos, 

capital, deu profissão a muita gente, que cresceu junto com ele e com a cidade de Alto 
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Araguaia. Chegou ainda a residir em Primavera do Leste, porém descobriu que suas 

raízes eram aqui mesmo nesta terra. 

Seu “Zé Marceneiro” teve que fazer radioterapia devido a um câncer de próstata, 

operou a coluna, e por indicações médicas não podia mais trabalhar nem pegar peso, 

mas mesmo como ele afirma: “Quando vejo já estou carregando peso, fazendo um 

portal. Desde que me entendo por gente eu trabalho, não consigo parar. ” 

Sempre foi um homem íntegro, honesto, trabalhador e querido por todos que o 

conhecem, ou seja, um cidadão distinto, um verdadeiro cidadão araguaiense, de imenso 

valor, que ajudou e ajuda até hoje no desenvolvimento da cidade. Cidade esta que 

escolheu para viver. 

Atualmente, Seu “Zé Marceneiro” está aposentado, porém fazendo um projeto 

aqui, ali, para como diz ele: “não ficar parado”. Tem família grande residindo aqui cerca 

de quarenta pessoas. Avó orgulhoso de sete netos e também bisavó de uma bisneta. Seu 

espírito de luta e trabalho continua em pleno vigor, mesmo diante de seus 74 anos de 

idade, que não passa nem perto da juventude que aparenta em seus olhos. 

Em homenagem a esse homem que se tornou um cidadão araguaiense e tem 

orgulho de o ser, conto com os nobres pares para a aprovação deste Projeto de Decreto 

do Legislativo, que tem por intuito conceder o “Título Honorífico de Cidadão 

Araguaiense” a essa pessoa tão ilustre e digno de nossa cidade. 

 

 

 

Deusdete Teodoro de Resende 

Vereador PSB 

 

 


